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Vahşet rekoru kırıldı: Bir Fransız 
kadını kocasının kafasını kesti 

ıJlecliRtekiler J/ayit" niluı
yetine ka<uır çıl•acak 

~_,.,.. __ _ 

B. ~11 1Jte l' · .. .. . ~ l --:: .. .. ı · b · . 1 • . cısı onunuizdeki pm·şe.111 'Je gunu muıuın w ıçtinuı 

Da/ta souı·a <bı Se11i}ili111 irin <liin!Jada yapannyaçar/un 
ve !Japını1ıacaljun !tir bir şt~.'I yoldur diyor 

a.Jı'/R-tlt~ım._ ıJlaliye vekili JJ. J/. Mt~di.~inc izahat ve)'(~l'ek 1 
Ankara, 17 (Huıuıi) 

Herman ıirkett 
hakkındaki neıriya
tımız, hükumetin e
hemmiyetle nazarı 
dikkatini celbetmiı
tir. Yozgat meb'uıu 
Hamdi B. göz göre 
göre devlet hazlne
•inin zarara ıokula

mıyacağmı btldirmit 
hükumetten istizah 
için bir takrir ver
miıtir. 

Büyük Millet 

ü k " Mecllılnin perıembe 
1 n l ceheıinde çok muhim münakaıalar d .. h · 
ediliyor. Maliye vekili Saraçoflu Şükrü B cfert~yahnt ek ~c'edg' ta ~lın 

1 
• ' 1 ıza a rırı olayıaı e 

ıoru an ıuallere cevap verecektir. Bu suretle 1 k ti b b ' 
bir b' b ı· k ' 1 r e n eaa atı ve 

me uıa 100 in ıra omlıyon verdiği hakkınd ki ifti d 
zubalnolacakhr. a rası a mev-

Bir tahkik heyetinin teıkll ve b 
olunuyor. u itlere memur edileceği teyit 

~--,.._;.._._ __ ,...-..O~• ----.,..._-
BU müddettenberi hasta bulunan M. 
P.cleRivera nihayet evelki gün öldü. 
Sabık İspanya diktatörü ,f/. l)rimo de Rfrera .çou :.a

uuıularda l'aris'ıe bıdun11yol'llu. Kentlisi Şeker 
ltastalığmdan ölJniiştıw. 

Pariı, 16 (A, A.) 

Ankara, 1 7 ( Hutusl ) 

Bu sene B. M. Mecliıının 
Mayıs nihayetine kadar mesa
isine devam etmeıi uıuhtemel 

dir. Mecliıte bulunan kanun
lar o zamana kadar, Meclisten 

geçmit bulunacaktır. 

Askerlik işleri 
-->~~--

ılliidtl.etin tmılds c<lildifji 
haberi dofjr11 değiltltr 

Ankara, 17 ( Huıuaı) 
Bazı refiklerimiz tara-

fından yazılan aıkerllk kanunun
daki müddetin tenkiı olunacaiı 
hakkıncakt haberler l tekzip olu
nuyur, Bu buıuatakl haber yanht 
anlaıılmııtır. 

···························-··························· 
biti Bordoya mütevecclhe n 
bu sabah Hendaye ıehrinden geç
miılerdir. Bu zevat Bordoda 
müteveffa ceneral Prime de 
Riveranın cenazesine intizar 
edeceklerdir. 

l'l'inw <lö Rivera 
Hemen dört buçuk sene evve

line kadar lıpanya mülhit bir 
karıtıkhk içinde çalkanıp duru
yardu. Memleketin hertarafında 
iktııadi, malt bir hercumerclik 
devam edüp gidiyordu. Diler 
taraftan ılyaıi fırkalar yekdife
rile çarpıaıyor, boğuıuyor, bu 
suretle memlekette her veçhile 
umumi bir altüstlük icrayi hükm 

ediyordu. 

Bundan iki sene evvel Parla' de 

bJr kağıt ticarethanesinin komts
yonculuiunu yapan M. Hoche is
minde biri, aynı t'carethanede 
katiplik yapan Melle L, Puget 
iımfnde bir kızı sevmif, onunla 
izdivaca muvaffak olmuıtur. 

Madam ve möıyö Hoche, bir 
ıene kadar lyf geçlnmiıler fakat 
ondan sonra geçlmiMlk bat gö•
termlıti r. Günün birinde zevce 
kocasından yorgunluğu dolayıai
le yazı ıayffyede reçirmeafnln te
mtnint lıtemiı kocası ile buna 
muvafakat ederek karısını ıahil-
de bir ıehre göndermlıttr. Yazı 
burada iyi ıeçtren kadın, bir tür
lü Pariıe dönmek lıtemedlfinden 
M. Hoche mahkemeye müracaat 
etmek nıecburJyetinde kalmııtır. 

M, Hoche, erteıl günü mah-
kemede ıöyliyeceklerini teıblt 
etUii esnada sokak kapısının ça
lındığını duymuı ve kapıy~ açın

ca karısı ile karaılaımııtır. koça

aından affedtlmesini rica eden 
kadın kocasının boynuna kölları
nı dolayarak adamcağızm gönlü
yapmağ muvatfak olmuıtur. 

Bir iki saat tatlı bir vakit ge
çiren karı koca, nihayet yatak 
odalarına çektlmltlf"r ve derin 
bir uykuya dalmıtlardır. Fakat .. 
Bu eınada kadın uyuınayordu. 
EYVelce hazırladıfı usturayı çı

karmıı ve kocaıının derin, derin 
uyuduAuna kani olduktan ıonra 
boğazını baıtan bata keımlıttr. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
.~ille. L. J>uget 

ez==: 

Bir milddettenberi ıeker haa
talıiına müptell olan M. Primo 
de Rıvera ıeklz gündür evinedn 
dııarı çıkamamakta ve pek nadir 
olarak ziyaretçilerini kabul et
meltte ldl. yakın bir ·-- d t d -·an a 
e avı için Frankforda ıltmeie 

itte böyle bir Zamanda idi ki 
Primo dö Rivera meydana atıldı 

diktatörlik ilan etti, her türlü 
iktıaadi ve ınali ıul iıtlmallere 
karı• ıayet tiddetli tedbirler 
ittihaz etti, ıiyaıi fırkaları dağıttı. 
Memleketi yaklaımıı olduiu fe
laket uçuruınundan kurtardı. 

Vilayet meclisinde ameli hayat mek· 
tepleri işi de bir mesele halini aldı hazırlanıyordu eununla b b d , era er 

Cln akıam ııbht vaziyeti daha 
iyi '6rh6yordu. M. Prhno d 
Rt,,.... bu sabah saat l ı d: 
f(icceten vefat etmiıtlr. 

Parla , 16 ( A.A) 
M. Prlmo de Rlveranın kızları 

babalarile birlikte oturmakta ol- 1 
dukları ıbir kanepede mütalea 
ile me11ul bir halde bırakmıılar
dır. Otele döndükleri zaman ba
balarını ıüzliililnii alnınıu üıtüne 
koymuı ve yatalı berinde uzan
mıı bir halde bnlmutlardır. Aynı 
zamanda otele gelen oilu da bu 
vaziyet üzerine derhal aile dok
turunu çağırmııtır. 

Doktor, vefat hadiaeıini evelce 
tahmini mümkün olmayan bir kalp 
buhranına atfetmlıtır. M. Prlmode 
Rtvera Almanyaya gitmeden evel 
Yapacaiı bir kabul resmine bazı 
lllübinı ıahılyetleri, bilhaaaa ma
re1aı pein ile M. Henesai ve M. 
Malvi'yl düu davet etmit bulunu
Jordu. 

M. de Rivaranın, kızları klli
•eye aitlik.ten ıonra kendisinde 
ani bir f 1 ena ık hinederek dinlen-
mek için l yatafına gittiği zanno-
unuyor Ôln " 

l 
· "mun ani bir ıurette 

re dtfi M d ' e RIYaranın bır hiz-
:-ıçl çalınnafa bile vakit bula-

•nııı olm d M aıın an anlaııbyor. 
ltevaffanın naıı ak..- üzeri 

v 

Jf. Priuw ,, il' f,e wt~ı·a 

tahnit edilecek ve ağlebi ihtima
le göre yar M 

k 
ın adrlte götürüle-

ce Ur. 

Bir çok zevat otele giderek 
mütevaffanın il ta a esine tee11ür ve 

ziyetlerlnl beyan t 
tetrifat müdü - e mlılerC!ir. 

ru M. de Fouquıe
re. hariciye nazırı M B i d 

ı • r an na-
mına ıpanya ıefirlne ve M d 
Rtveranın oğluna beyanı t "1 e 
etmiıttr, az yat 

Vakıa Prlıno dö Rivera dört 
buçuk sene ınütemadiyen ispan
yayı pek müıtebidane idare etti, 
memlekette hürriyetten eıer bı-
rakmadı iaede ıunuda itiraf et
mek icap ederki İspanyanın 
dütmüı oldufu elim vaziyetten 
kurtarılmaıı için baıka çare kal
mamıı idi. 

Ancak Priıno dö Rıvera bazı 
büyük hatalar irtikap ,.tti. Bu 
son hataıı ise vazlyettnt pek ciddi 
ıurette ıarstı. O dereceki artık 
kendlılde iktidar mevkini muha
faza edemiyecc?flni anladı ve ta-

Madrit, 16 (A.A.) Ufa etti. 
M. Primo de Rtveranın anıı- ispanyada diktatörlik devreaf 

zın vefatı lıpanyada derin bir he- hitam bulmut idi, yeniden mer 
yecan uyandırmıı, müteveffanın rutiyeti idare ihdaa olundu, ve 
taraftarlarını büyük bi Primo dö Rivera dahi memleketi 
h- r yese ve uzne düıürmü t w M B larkederek Pariate inziva göıeaine 
vefat haberini 'ıc ur' l . eranger çekildi. 
dirmiıtir. ıra a bizzat bil-~~~ 

Baıvektl tnüteveffa 1 61)~,. • k b 
meziyetlerini takdir il nınd nıani~ 1 z mıt me tu u 
f k 1 

e ya etmiı, -·-
a at 1 yaseu hakkında her han- Kesreti münderecat 

gi bir suretle mütalea yürütmek- hasebı'le lznıit mektu-
ten imtina etmiıtir, 

Bordo, 17 (A.A.) 
Ceneral San-Jurjo ile ceneral 

Rrimo de Riveranın iki emir za-

I • 

hunıuzu yarın neşre

deceğiz. 

...f/aari/' enci4nıeni ma~baıa~mt/11 ka!Jdetlilen nokta: .. fle.~eleyi 
iyice tetkik ellik. ll11 nıekteplm· !JfllJeleri11e gitliyor 

VilAyei umumi Z?"ccbi dü•1 

içtfına etti. 
Müsakkafat ver~'' n bu ıe

aenckl f 1 ~ahaili nede geçen 
kararlaıtı. 

Bu ıene yapıln :ık 4 yolun 

ihaleıi hakkında nıh •nciln eni 
mazbatası bütçe ~u.:ümenln~ 

havai~ edildi. 
Şehrimizin muhtelıf ınallerlne 

l 23 mek-
inıa ettirilmekte o an 1 

l i · yaptıra -
bin hemen cüm eı nın 
lı ıokakların pis ve çamurlu 

ld 
" talebenin büyük müı-

o u.u, l 
külita maruz kaldıkları 1 eri 
sürülınüt ve bu yollarm emanteçe 
lnıa ettlrilıneıl seçenlerde ama-

nete bildiribnltti· Şehramnetl 
-'-zdı~ını Heri sürerek 

parasının wua 
bu talebi reddetmittir. 

Bu meslenin hal çareleri arandı. 
bir hayli münakaıalar oldu. bu 
yolların idarei hususiye tarafın-

dan yaptırılması hakkındaki 
makamı vilayet teklifi reddedildi 
Nihayet teklifin encümeni daime

ye ha.valesiyle orada bir karar 

ita• lakarrur etti. 

Bundan ıonra aylardan beri 

münckaı11\ V "' dedikoduıu devam 
eden yat mektepleri mc-
aelealne ~c •• Evela maarif en-
cümen t raıından bu hafta tan-

zim edilen mazbatı, okundu. Bu 
mazbata çok uzundu Bunda hü

liaatan deniliyorki. Heyeti ha
. mi ye ben Necmeddln Sahir Beyin 

latif aıiyle tahaddüs eden· vaziye
ti iyice t,tkik ettik. Evvell her 
türlü mütküllta raimen mektep
ler gayelerine dogru ıltmekte-

dirler Sut iıtlmaltn ıebeplerl ara
aınde. bu mekteplerin hlmayeılnl 
deruhte eden rllfekanın ihmal ve 

Serisefain 
Bu husustaki ma
kale 3 üncü sahi

f emizdedir 
•• - • .... • ~· - ....... /& .......... , ~"' • '. - ..,. ., 



Sahife 2 

Vahset rekoru , 
--f~(··· 

Birinci sahifeden devam 

Madam Hoche. bu iti gördük
ten ıonra odasına geçmif, banyo 
alıp elbise değittirdikten sonra 
sokakta kendisini bekleyen sev
ğillsinln otomobili ile firar etmlı
tir. 

Meı' ele zabıtaya aksetmit , 

bütün ıüpheler kadın üstünde 
toplandığından Madam Hoche 
günlerce arandıktan sonra tevkıf 
olunmuıtur. 

ilk muhakeme geçen hafta 
cereyan etmit ve M.Hoche büyük 
bir soğuk kanlılıkla Jrtikap Utiğl 

cinayeıl itiraf ederek demiıtirki: 
- Evet, efendiler .. Kocamın 

kafasını kesen benim.. Çünkü 
çekilmez bir adamdı. Onu kat
lettlmse sevğillm için katleltim. 
Şunu btllnlzki, onun için dünyada 
yapmağa muktedir olamayacağım 

hiç bir ıey yoktuı ! 
Mahkeme salonunu dolduran 

binlerce halk arasından nefret 
ıadaları iıidilmfı Te bazı zayıf 
kadınlar, bu vahıet hikayesinin 
nakli esnasında beyğınlıklar a-e
çlrmiılerdlr. 

terahilerfnden ziyade takip edi
len usullerde ve bu mekteplerin 
muayyen nizamnameleri olma
malarını da aramalıdır, 

Bu mektepler vilayetçe mün-

tahap üç ve ticaret odasınca 

müntahap 2tki kitlki cem'an 5 ki
tilik bir hey' et tarafından idare 
edilmelidir ve vilayetçe seçilen
ler aynı zamanda mektebin mü
e11lsl bulunmalıdır. Bu heyete 
mektebin ıslahı için vası salahi

yet verilmelidir. 
Bundan baıka bu sene bu 

mekteplere devam eden talebenin 
ıeçen seoelerben çok az olduğu
nuda calibi dikkat görüldüiü ve 
hayctl komisyonun hakkı huzur 
olmamaları r yüzünden itleri kafi 
derecede benimsemedikleri ilAve 
olunuyordu. 

Bu mazbatanın kıraatından 

sonr uzun ve ehemmiyetli müna

kaıalar oldu. 
Neticede gayrı kabulü infikak 

olmak üzere azalar arasından üç 
ktıilik bir müe11ls hey'et intihabı 
eski ve henüz istifa elmeyen aza
ların bu mekteplere ait muamelatı 
temlik suretile tamamen yeni 
hey' ele devretmesi, hey' et azası
na masarifi zaruriye itasa, hey' etin 
bir sene müddetle bu vazifeyi 
rüyet etmeıi kararlaıtı. Bundan 
ıonu intihabata geçildi. 

Sabık vilayet muarıf müdürü 
azadan Mustafa beyle azadan 
Faik ve Nazmi ziya beyler mües
ılsltğe seçilerek celseye nihayet 
verildi 

... Dikkat ~, 
lıtanbulda (Yarın) gazetesi 1 

namına Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek baı
ka vesilelerle herkim herhangi 
bir müe11eye müracaat ederse, 
müracaatının katiyen nazarı 
itibara alınmaması lazımdır. 

Aynı zamanda heman İstan
bul (4243) e telefon edilmeıi 
reca olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
gazetemiz namına öteye beriye 
müracaat ettikleri haber alın
mııtır. 

Bu gibi müracaatlar idareye 
haber verilmezse idaremiz hiç 
bir mes'uliyet kabul etmiye-

cektir. 

Mısır 
Kredi /r11isi!Je tahl'illeri 

Kahire, ı 7 ( A.A ) 

Yüzde üç faizli ve ikraml)'eli 
Mısır kredi Fonsiye tahvillerinin 
bugünkü keıldeıinde: 

1886 senesinde çıkarılmıı 
tahvillerden 231, 7 on nmara 
50,000 frank, 1903 740,956 
50,000 frank, 191158,83050,000 
frank, ikramiye kazanmıılardır. 

İ:.ndnle tiitiin iNleri 
;ı 

İzmir, 17 (A.A) 

Çeıme tütün zerriyatı hakkın
da alınan malumata göre her se
ne Nisanda yapılması mutat olan 
zeriyata bu sene timdiden baılan
mııtır. Bundan maksat mahsulün 
rütubet mevsiminden evvel elde 
edilmesidir. Bu ha valinin anaso
nları da ispanya al\aaonları ile 
rekabet edecek derecede müke
mmel yettımekte oldu~undan mü
skirat inhisar> nakdi yardımda 
bulunmutlur. Aynı zamanda zi
r at bankasının da 25 bin liralık 
bir muavenetle bulunacağı haber 
alınmııtır. Mıntakada zeredilme
miı bot yer yoktur. 

/Jahr/ ko11/(·ra11s 
Londra 16 (A.A) 

Fransız ve İngiliz murahhas 
heyetleri kendilerini bllhasaa ala
kadar eden meseleler hakkında 
tatkikatta bulunmuılardır. Murah
haslar, bahri konferabsın muvaf
fakiyetle neticelenmesini temin 
edecek çareleri araıtırmıılardır. 
M. Tardiyo gazetecilere ıu beya
natta bulunmuıtut: - İngiliz murah-
haslarile bir araya gelerek 
vaziyet hakkında umami 
tetkikatta bulunduk. Kolayca 
anlaıabileceğimiz meıeleleri tayin 
ettik ihtilaf çıkmasına sebep olan 
meseleler hakkındaki İngiliz ve 
Fransız noktai nazarlarını birbi
rine yaklaıtırmak için takip edil
mesi lazım gelen usulleri araıtır· 
dık. Eld etmek istedi~imfz ne--. 
ticenin ehemmiyeti ihtiyatsızca 1 
bir .isticale kapılmağa manidir. 
Her halde muvalfak olmak icap 
etmektedir. Müsbet bir netice 
elde edeceiimize kani bulunu 
nuyorum. 

Londrn, 17 ( A.A) 
Fransız murahhau heyeti saat 

1 ı de Londradan hareket ede
cektir. 

lı·/(ııı /1(111(1/1 

Nevyork, 17 (A.A) 

Darülfünun, Parls, Berlin ve 

Munihde yaz mevsimine mahsus 

güzel san'atlar mektepleri tesisine 

karar vermittir. 

/:,,"snaf' ban lat8l hey' eti 1tn11ı
ntl!Jesi peı·§e11ıbeye toplant

yoı· 

Esnaf bankası hey' eti umumi

yesi perıembe günü toplanacak 

ve bankanın inkiıaf ve faaliye

t\nln tevsii için karar ittihaz ede

cektir. 

Hey' eti umumiye içtlmaına 

Emanet namına da 16 kiti tıtlrak 
eyllyecektir. 

YARIN 

Yunanistanda 
KouziinistleJ' .·wı·be~tuti 

blJ'akildt 
Atina, 16 - A.A.) 

İkinci enternasyonalin katibi 
M .. SBschembach itcilerle müs
tahdeınler araıında tertip edilen 
müıterek bir içtimada komlnlzm 
hakkında bazı tenkidatta bulun· 
muf, lfçllerle müstahdemlerin 
bir arada 1 çalıımaları lazım gel
diğini söylemtıttr. İhtiyati bir 
tedbir olmak üzre içtimadan evel 
tevkif edilmit olan bir kaç komü
nist serbest bıra.kılmııtır. Komü
nistlerden biri bir polisi yarala-
mıitır. 

---=------...~" < Zam 

llkimet IJ. davaRı 
Bursada muhakemesi icra 

edilmekte olan ıabık mustantık
lerden Hikmet Beyin da va sına 
ıahit olarak 1stanbul müddei u-

mumisi Kenan, Darülfünun mü

derrislerinden Yusuf Ziya beylerle 
Halı tüccarı Dimltri. ve tevkifa

ne gardiyonlarında.n Hasanm 
istinabe suretile ifadelerine mü
racaat edflmlttir. 

Enuuwl multakcmaı miidiir-
1 iiti ii lrirj ı'edihli 

Geçen sene En~anette hukuk 
ııleri müdürlüğünden maada bt.

de muhakemat müdürlüğü ihdas 

olunmuıtu. Bu vazife hukuk itle
ri müdürlüğüne devredilerek ta-

sarruf maksadile muhakemat 
müdürlüğü lağvolunmuıtur. 

Şeln·enu11wti11i11 borç/art 
Şehremaneti Türkiye milli ban

kasına olan borçlarını ödemek 

hususunda geçen sene bu banka 
ile bir itilaf akdetmitti. Emanetin 

taksit zamanı gelmif olduğundan 

Ankaradan borcun tedi;veli için 
emir beklenmektedir. 

İstanbul Müddei umumiliği 
Eıyayı cürmiyeden olup İstanbul 
Adliye emanet dairesinde meücut 
bulunan altı buçuk çuval iç ceviz 

bermucibi kararı mahkeme 20-3 
930 tarihine müsadif perıembe 
gunu saat 14 te bilmüzayede 
füruht olunacağından itlirasına 

talip olanların Yövm ve saatı 
mezkurda emanet dairesinde 
müteıekkil eıyayı cürmiye Tasfiye 

komisyonuna ıı.ıürncnnt t!yleıne- j 
leri. ı 

,11amac1ıa .. 1 a111•••••"•lillu••1r 
15 Ümit Yıldızı i 
: Her çucuk yurdunun bir : 
: ümit yıldızıdır. fakir ve kim- : 
a sesiz çoçukları clütünen Hlma- 5 
• yei Etfale 2 J nisan Çocuk Haf- : • •• • : tasında yardım, bu umit yıl- • 
• d • 
• dızlarını ıönmekten mene er· • 
=•••••••••••••m•••••••••••n••= 
························~·Y••: : Enınivct çenben : . " . 
: Memleketin yavrularını bil- : 
E gili, gürbüz yetiıtirmek' " Ya- 5 
: rm ,, emniyet çenberi altına : 
: almaktır. Çocuk haftasında : 
: Htmayel Etfale yardım bu çen- : 
E bert kuvvetlendirecektir. : • • •••••••••m•••••••••••••••••••• 

Fransa 
Garon 11t>/1ri11i11 taşJJuı.'<t 

Parls, 16 - (A.A.) 

Bordudan bildirildinine göre 

Garon nehrinin kabarması bugün 

azaml hadde gelmiıtir. Alınan 

tedbirler sa vesinde rıhtım üzerinde 

bulunan evlerin yalnız bodrumları 

su altında kalmııtır. Ehemmiyetli 

bir hasar vuku bulduAuna dair 
malumat yoktur. 

Şimdiye kadar toplanan milli 

iane yekQ.nu 1 7 milyonu geç

miıtir. 

Konsorsiyom 
Bankalar konıersiyomu dün 

akıam tekrar içtima aktetmlttlr. 
Evvelce parafe edilen mukavele
nameyi teati etmiıtir. 

Perşembe günü tekrar bir iç
tima aktedilerek dahilt encümen
ce nizamnamesi tetkik ve kabul 
edilecektir. 

Konsarsiyom bilfiil cumartesi 
aünü tıe baılıyacaktır. Sermaye
si hir milyon yüz bin İngiliz lira· 
sıdır. 

/Jir ,'\arlwş 1t11 nuıri/ eti 
Sultan mahallHinde cıvarda 

oturan Kamçılı Hasan, dün ak
ıam sarhoı olarak Muıtaf anın 
kahvesine gitmi§, nara atarak: 

- Ben kainatın anasına yuf 
derim, bana Kamçılı dayı derler?! 
Diyerek bıçağını çekmif kahvede 

oturan ahaliden Rıza efendinin 
üstüne hücum etmiıtir. Kahveci 

Mustafa bet mest kabadaylnın 
elinden bıçağını alıp kırdıktan 

sonra merkeze teslim etmiıtir. 

ifa ın ıırkrir Jle,·ebi11 

mari/i>li 
Tahtakalede hamurkar Recep 

bir alacak yüzünden çöpçü Rıza
yı sağ bileğinden ustura ile vur~ 

muıtur. 

Çintıdıw kızmw hi!.·rini 
i:.a/e etnıİ§ 

Galatada ( Konsolto) hanında 
oturan Asaf bey, Kasımpa~ada 

kıpti deli Hibonun kızı on dört 
yaşında Kara Fatmayı vadi izdi
vaçla iğfal etmiı aşıklar mezarlı
ğında bikrini izale etmittir. 

ıs~ 

C~kan P.t;;CrfeJ' 
~ 

Ayın tarihi 
-->~-

Matbuat Umum Müdürlüfil 

tarafından her ay muntazıtlll•~ 
neıredilmekte olan Ayın Tarih 

son nüshalarile tamamen Avrtr 
pai bir mecmua halini alnııtU'• 
Bilhassa tabaat san'attnln • 11fet 

• deP bir nümunesi olarak iotııar e 

bu mecmuanın son çıkan ( 71 ) 
numaralı nüshasında ( A ~ruP' 

• t 
vahdeti Çin hariç eıı:menılc. " 

t. 
muahedeleri reddediyor BeYtJ 

ur 
milel tamirat Bankası Yeni "' 

sır muahedcsininin fngiltereti 
maruz bıraktığı tehlikeler, tıpa'' 
ya buhranı İkinci Vilhlem, f(af

kas etekleri türk ticaret yollatl• 

Londra Deniz Tahdidi teılibal 
konferansı ( nutukların ınetil" 
leri ) vesikalar, grefikler reııor 
ler ) Dünya muvacehesinde yeol 
Türkiye, Bir aylık dünya ıuaılld 
( ayın resimli tarihi ) İktısadl "' 
Mali hayat, yabacı ıermaye - Sif' 
d r e ecnebi Bankalar - Altının te 
piti · Türkiye ve ecnebi ıktı9'l 
haberleri makaleleri vardır. f:r 
babı tef ek küre tavsiye ederli· 
Tanesi 25 kuruıtur. Müra~•t 
Adresi: Ankara Matbuat Moı&Jll' 
Müdürlüğü Neıriyat Şubesi. 

* * 
Hayat 

Bu ilmi mecmua zengin ınöO# 

derecat ve ilmi yazılarla intft'r 

etmiıtir. Tavsiye ederiz: 

120 lira • .,mı dola11dirn11ş/llf 
Kavalalı molla Mustafaıı•0 

T opanede sabıkalı sabrı ile B•ıJ" 
dirmnlı Ahmet tarafından ızO 
lirası dolandırılmııtır. 

820 lirason raı1>11u~/al' 
Sirkecide Sıvaı otelinde ot&I" 

ran Elazizlt Necik efendi dün k6( 

rüden geçerken yan kesici veP 
Nuri 320 lirasını çarpmııtır. 

A .. aptnm 1-tilidini kwmıŞ 
Nitanta,ında Kamil Bey a~r 

limanında kapıcı Mevlüt ha111# 

nıın kilidini kırıp bir hırsız ,ır 

miı elbise ve saire çalmııtır. 

rıtil(tulmın m1i11de11 ateş f'G' 
11 u* ·";;, "lii r ii l m ;; ş t il r 
Beyoğlunda Yunanlı Dfınftrl# 

nin soba borusu tu tuımuı ise ~e 
söndürülmüıtür. 

/Jalit JJ. denize diiş111İİŞ 
Köprünün Kadı köy iskele' 

ı· sinde apdest bozan Kapalı çıtrf 

da Halit Bey denize düımü~ f 
kat kurtarılmı§hr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Emlak ve eytam Bankası 
İstanbul şubesindef1 

Esas No. mevki ve nevi Teminat mıJıd•'' 

203 Yedikulede Fatih sultan mahallesi Salhane 220 fitil 

çıkmazı sokağı 20/ 1 No lı Arsa 
205 
206 
207 
208 
209 

Cenderede 1 No. lı 41 dönüm Bostan 
,, 2 ,, 6 ,, Tarla 

" 
n 

" 

a 
4 
5 

" 
" 
" 

41 
35 
33 

" n 

" " 
" Bostan 

ıoo 
JO 
65 
50 
ıso 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

Balada muharrer emlak peıin para ile bilmüzayede ıatılac&· 
ğından taliplerin ihaleye müıadif 3 Nisan 930 

mize müracaatları. 

be· ıant onaltıda fU 
(2) 
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Piyos kimdir, 
nasıl para 

millet zararına 
kazanmaktadır 

Bu da Seyrisefainin iç yüzüne dair 

(Dünkü nüshadan devam) 

5 - (Pl·imlerln tedtyeıl için 1 nebi olduğu için mütehaasıs namı 
uzun vadeli kredilere nihayet altında müfettiıler meyanında 
Vererek tarifelere riayeti temin yükıek maaıla kullandıtınız haı-
lehltkeleri kontrol ve ıulstimal- la kardeılnizi tekrardan Şark ko-
leri ihbar gibi üç vazifeyi ı'fa ı'çin k ıfl i ntuvarına nakledere maıar er 
Japmıı olduğu hıdemab mahıu- azaltınız. 
•ayı kıaaca zikretmek isterim). 7. Bu büro Milli Reaıüranıa 
_ C. Evelce ılgorta ücretlerini hizmet etmekle kalmayıp kendl-
odemek için müıterllere ve ıigor- leri kadar muhteriz olmayan ace-
ta nı-

k 
ume11lllerine uzun vadeli ntalar tarafından yapılan rekabet 

redUer a l d H 1 il d 1 d çı ıyor u. alkta bun- yüzünden it eri e erin en a ın-
an lıUfade ediyordu ve ufak mak tehllkeıine maruz kalan vi-

lefek kazalar vukuunda zararla- edanla acentelerin menafii içinde 

• 
lngiltere 

-·>~(·-

Veliahdı ~1ısırda 
Kahireden: Brltanya Veliahdı 

Prenı An Vilzln bu kııın nihaye
tinde Mıaırı ziyaret edeceAi söy
leniyordu. 

Müıarüileyhin önümüzdeki nl
ıan evaıılında Sudan tarikile.Ka
hireye muvasalat edeceği haber 
alınnuıtır. 

Filistin' de 
->~~(-

Hükumeti Cümhuriyemizce 
Seyrlıef ainde ceryan eden yöl
ıuzluk ve idareılzlikler kakkında 
tahkikata baılandığı kat'lyetle 
haber alınmııtır. Neıriyıı •tmızdan · 
maliıal ve gaye iıtih . 11edlldia. 
için bu idareye ait eıra rlı tefer
rüat ve huıuıiyetleri, gerek mü
e11eıeılnln manevi hılyctl 
namına ve ıerekıe tahkikatın 
itkallni mucip olacail dr ıünceıile 
timdlllk, neıre devamı muvafık 
bulmıyoruz. Biz, lstlıu 1 lilen 
bu neticeden, bu vn m öz bir 
bir evladı memnun\;dil,. çok ; 
mearuruz. 

levezım daircıi, mubayaa t ,·e in 
ı &atındaki akıllara hayret vere
cek tecaıürlerfn ıahtplerine l&net 
ettirecek kadar vaıl olan ıul 
lıtlmalit tezahür edecektir. Av
rupadan alınan gemilerin hini 
mubayaaaında bir bey'et lzamına 
bile lüzum bırakılmadan, tah11 
vahit vedt . alınma11ndakl mak
ıatlar v e bunlardan haııl olan 
menafi ve meballlln, kimler 
beyninde ve hatta miktarına 
kadar tevzi ve takıim edildlllnl 
bildirecektir. Y alnlz, temennlya· 
tımız ıudur ki, buna memur 
edilen hey' eti tahkiki ye ve :mo
rakabeye yalnız maliyeci v• 
muhaıip deifl, bunlann içinde 
mimar, mühendiı, Ulccar, veıalr 
fen ve meslek adamları bulunıu n 
ve her cepheden tahkik ve 
tevıll tetkikat edilsin. Bu hanı 
yafma mürteldklerlnln cesaret ve 
hırslarının vüı' ati daha iyi an· 

rını lürl- t• 1 k Bu iddiaya ait, gizlenen ve k l u ur ü ontrollere maruz çabımııtır · 
a ;adan alıyorlardı. C. Andon Efendi bu mektu-

ara kazanmak için teıekkül bun batında ıarf ettiğiniz sözlerle 
e:nıit olan ılgortaların menaf il Milli Reaıüranı namına hareket 
a lyeai dururken hayat yükünü ettiğinizi anladık menafiint hima-

Yeni bir (ırka 
Kudüılen: 

Burada münevverlerden, ule
ma ve eıreften mürekkep yeni 
bir fırka teıiı edllmlıtir, Neı
reyledtii programının hulasası 
ıudur: 

gizlenmek istenen bütün esrar, 
perdenin yırtılmaıile, artık, ta
mamen meydana çıkacaktır. 

Sui iıtimal ve hakıızlıklar 
idareılzlikler, dünyanın hiçbir 
tarafında yoktur, Keyf ı ve ıahıi 
bir idare daha bulmak mümkiln 
olmadıf ı anlaıılacak tır. Bilha11a 

taı1•1mak için dünyaya gelen za- yeye çalıttığınız vicdanlı acenla-
va ı h Ik - l d 

k 
a ın iıtifadeıini düıun- arın a vekilimiıiniz ? Vicdan11z-

nıe d " ı l d d ogrumu ve kolaylıkları ka - ar an ıarfı nazar ıu vicdanhla-
ırınak Yükıek tarifelerle halkı rın kimler olduğunu öğrenebilir-

paraıız birakalım ki hiç bir ıeye miyiz ? 
itiraz ebemesin demek iıteyorau- Sigortacılar dairel merkeziye-

1 - Arap birliği dahilinde 
olarak Filiılinln istiklalini iste
mek. 

nuz efendi efendi Kadıköyünde ıl i n zamnamel dahiltslnin dün 
Çarıkçı mahıılleıinde oturt&rken 
bir dilim ekmeli zor bulduğumuz 
zemanlar aceba böylemi düıünü
Yordunuz ha•ırlarınızı bir yokla
ıanıza. 

Su'iıtimallere ihbar içlnkul
landıiınız muhbirleri sizin kadar 
bütün ılgortacılar da tanırlar 
•talıda nakliyat tarifeleri bah
ıinde bazı tlkayel vaki olduğunu 
beyan ediyorsunuz tüccarların ti
kAyet ve1a>rotestoları bu muhbir
lerin laıallutundan ileri gelmek
tedir. Size vaki olan ihbarların 
kaç laneıi hakikate kaç tanesi 
gareze veya bir iıtifade teminine 
müıtenll olduğunu her halde bi
lirsiniz bunu bize açıkça ıöyleye
bllirıinlz. Bahıolunan hizmetler 
ıize alt tlrketlerden mada hangi 
tirkelln lehinedir göıteraenize. 

6 - ( Acantalar tarifeyi tat
bik edeceklerini kaliyen taahüt 
etmelerine ve talimatnameye mu
halife\ edenlere kar11 mukarrer 
nıucazata rafmen bunlardan bir 
çoğu buna ehemmiyet vermeyip 
her hangt bir tarifeyi tatbik et
mektedirler. 

Bundan dolayı Milli Reaı.n. l • Yr&nS 
a tı mGfefUtlen milrekkep bir 
baro leslı etmek mecburiyetinde 
kalmıtbr. 

Bil& mu balı la tarife h laf 
ı ı ına 

yapı 11111 olan 1tler umum 1 1 
d 

1 erin 
yaz e otuzuna babt olmaktad 

C T ır. 
. arifeye riayet edip elme-

difi ıize mahıu11 bir imtiyaz ad
detmekte olduğunuzdan öteden
beri ıizi taklit edenlere ıinlrlan
mekteıiniz. 

Bazı kumpanyaların iki ıan
llmetro farktan biliıtlf ade daha 
ucuz flatlı bir tarifeyi tatbik 
etmeıinl ıize karıı rekabet zan
nederek her kesi tarife hilafında 
hateketle ithama kalkııtyo raunuz. 

neırettiğimiz birinci maddesini 
oku bakalım orada ne yazıyor. 

(Gerek halkın menfaati ae
rek kumpanyaların muamelatının 
hüsnü tedvırl için müıtereken 
tetkik eylemek) demek ne de
mektir. 

Sana parayı kazandıran. halk 
olduğu halde ıenln ondan bah
ıettlğlnl hiç duymadık dinin 
imanın tarife ıeni para ileml 
gömecekler be adam. 

Sigortalılar kimden kolaylık 
görürlerse itlerini ona verirler 
muhafaza için diditiP durduiun 
portföy babandanmı miraı kaldı? 

Buz üzerine yazı yazmağa 
benzeyen muvaffekiyetleri ıana 
temin için dere tepe dolatan 
uğraıan Türklere yaptıkların 
ortada ten unuttunıa yakında 
hatırlamak mecburiyetinde ka

lının. 
T e' ılı ettiğiniz büro madam

ki firkete mühim hizmetler 
elmlıtir o halde maırafını ceza
laala diğer ıirketlere ne için 
yüklemek lıliyorıun? 

Stıorlacılar dairei merkezl
yeıinin 1930 ıeneeı bütçeıinde 

görülen 5,500 lirayı maa faiz 
ıerl almak hemde daireye hiz
met eder ıibl görünmek için 
mi? Zaten ıenin her itin böyle 
detil midir? 

(Devamı var) 
-~---

ıJlülillide nıiiluıl'irlerlt~ yerli
ln· krllJga. l)C niza ü·ilul'-~ 

Ayvalık muhabir' 1 d .. 
ım z en: 

- Midilliden alınan haberlere 
ıore muhacirlerle yertiler ara
ıında her - k 

k k 
gun avga ve niza 

e ıi olmad i 1 liler ı ı an aıılıyor. yer-
' muhacirlerden 

delildir. Geçenlerd Kme~nun 
ı i k 

e omunist-
er n çı armıı olduxu bi h d 

d 
" r a ise-

en tevkifat devam edi 
M d yor. 

l illide açlık ve parasızlık 
buhranı vardır. Orada yaf ların 
flatı bizim para ile otu b k Z ef u-
rUf& •atılıyor. Tüccar ıon dere
cede tıkıntıda dır. 

2 - lnglltere mandasının ve 
Balfor beyannameıini kabul et
memek. 

3 - Fillstinde milli ve meı
ruli bir hükumet teılı etmek. 

4 - Bu huıuıatlan dP.rhal 
icrası mümkün olanlarını icra 
ve mütebak11ini mutalebede bu
lunmak. 

5 - Ftliıtin icra komlteıinl 

her ıuretle te'yll etmek. 

İrak hiikıinwti ile /ngiliz 
kontiserliği aras,,uln 
Bağdattan: Irak hükılmetl 

ile İngiliz memurlar iti hakkında 
lrak hükumeti ile lngillz fekalAde 
komiseri aruında ıtddetli bir ih
tilaf zuhur etmf ttir. 

Kabine istif aya karar vermlt 
iaede Kral Faysal buna mani ol
muıtur. Fakat hükumetin her 
halde çekileceği mehafili ıiyasl
yede tekit olunuyor ve Londra 
Sefaretinden tahvili üzerine Irak 
avdet etmekte olan Cafer paıa 
Elaskeriye yer.I kabenenin teıkl
li teklif edileceği teyit ediliyor. 

· Bu buhran dolayııile bütçe 
Parlamentoya tevdi edHemrmiı 
ve Meclisin devret içtimaiyeıi 
iki ay temdid olunmuı tur. 

ıru11a11 /larir:iue nazwı 
Kahireden: 

Bir müddetten beri Mmrda 
bulunan Yunanistan hariciye na
zırı Süveyt kanalını temaıadan 
ıonra lımalliyeye gltmlt ve ora
dan Alinaya avdet etmek üzre 
vapura binmiıtir · 

Mumalleyhin Mııır hükumeti
le olan temasına büyük , bir ehem
miyet atfedilmektedir. 

İki /ngiliz men11ır1t 
Kahireden: 

Maadin ve tat ocakları idare· 
ılnde murakıp M. TirlfiJln 31 
mart tarihinde ve mez~u'.ir idare
de müfettit M. Lancın da 31 ma
yıa tarihinde konturatları hitam 
bulacağından Maliye Nezareti bu 
iki memurun mukavelelerini tec
dit etmlyerek onlardan iıtlınaya 

T ehdll kokuıu olan bu dol
malari ancak yahudilere yuttura 
bilirsiniz. Çok vakit tarafınızdan 
yapılan teftiılerin doiru olmadı
lı görülüyor. Makıadınjz Jaren 
foreter ııfatile aldıeımiz 27 ,5 
larden hasıl olan iıtif adelerle 
Avrupa tirketlerinden aldığımız 
•llrkomusyunların azalmaması için 
ltlertnlzl kaçırmamaktır. Aııl 
ceıa alınmaıı lazımgelen biri 

JJ" zanuuula bu kadar 
doğrt1lttğa aşk ols11n denir 
Ayvalık muhabirim· d ız an: 

karar vermfıtir. 

A(gani.ı;tan ltaberleri 
nı ttbaligalt 

Moıkovadan - Afganlıtanın 

yeni Sefiri Mehemmet Aziz han 
buraya vaaıl olarak mükellef 
ıurette iıtikbal edllmiıtlr. Mu
maileyh, Afganistan ahvaline 
dair olan havadiıler pek müba
baliialıdır, Nadir Şahın biraderi 

Yarsa oda ılzılniz. 
Mlllı R M çOI 
1 

e.ıüranıta buroların 
a ma1ı tabtatile masraflarında 

çAoladlmaıına aebep olduiundan 
lla olu itin d lct x.. e 6nmeıinden kor-
u."nuz beıbellı. 

I& hEfendı efendi Milli ReaıQran
lznıet etmek lıUyonanız ec-

Bundan bı k _ r aç gun evvel 
Ay•alıkla Gümeç a d k raıın a i ıoıe 
yolda Bllll köylü Ali ltminde biri 
on iki beti bir yerde bir altın lira 
dütürmüt oradan geçmekte olan 
Midilll mübadillerinden Komili 
Aptl Beyin oğlu Mehmet efendi 
albnları bulmuı Gömek karako- \ 
luna teılim elmitllr. ı 

Afaanlıtanın büyük akıamında 
emri idareyi elindetutmaktad1 

demittir. 

latılır. ! * * * 
• 

lzmir Ticaret Odası tarafından 
yapılan şayanı dikkat bir istatistik _ ......... _._ 

lzminle hayat palıalıltfjt derecesi nedir'! lz11ıirli 
bir arkatlaş111ıız ht4 ltus11sta ş11 11ıaltlınalı 

ve şu miihinı rakkantları kaydediyor 

Umumi harpten evvel 1914- ayda 9, 75, timdi 4:05, 60 •• Sabun 
1330 ıeneıtndekl hayat pahalılı- 6, timdi 46,80, ayda 12, timdi 
ğlle ıimdlkl (1930) Klnunuıaniıi 93,60. · Odun-çekiıl-22,50, ıtmdl 
zarfındaki hayat pahalıbiı hak- 450, ayda 22,50, timdi 4:50 ••• o-

kında lzmir Ticaret odaıınca mu- dun kömürü - kilo 0,32 ıtmdl 
kayeıeli bir cetvel hazırlanmııtır. 7 ,80' ayda 22,50, timdi 292.50 •• 

Bu cetvel bir Altın Türk liraaı 901, Giyecek 
bir İngiliz liraıı da 1031 kurut Elbiıe - bir takım - 300, ılm-
olduğuna göre ve biri bir buçuk dl 4500. Ayakkabı 70, flmdl 
biri 7 , diğeri de 15 yaıında üç 900. 
çocuklu bir ana ve babadan mü-
rekkep aileye nazaren beaap e-
dilmiıtlr. Vahidi kıyaıl kilodur. 
Bu ailenin o zamanki ıarfiyatlle 
timdlki maırafı ıudur: 

Yiyecekler 
Eıklden ekmek 1 timdi 18 , 

ayda 45, timtll 81 O kurut . Un 
eıkiden 1 timdi 19,50 , ayda 
5 , timdi 97 ,50 kurut .. Sadeyaf 
9, timdi 218, ayda 33,25, timdi 
764,40 kurut Zeytlnyalı 7, timdi 
82,4:0, ayda 31,50, timdi 280,80 
kurut Kaıar peyniri 8, timdi 
158, ayda 8, timdi, 156 kurut 
Beyaz peynir ~, timdi 93,60 ay
da 10 ıtmdl 187,20 k'!lrut Zeytin 
75 ıantim, timdi 39 kuruı ayda 
2,25 timdi 70,20 kurut lPtrinç 
1,75 timdi 39, ayda 10,50 timdi 
234 kurut Bulgur 1,25 timdi 
27,30, ayda 3, 75 t imdi 81,90. ) 
Makarna 2, timdi 24,!10 ayci 
10, ılmdi 214,50 Patates O, 75 

1ımdl 15,60, ayda 5,25 t imdi 
lOP,20 Kuru faıulyııı 1, ıımdk 
31,20 ayda 6, 1ln ı ... 1 

1 87 ,20 
Nuhul 0,71S timdi 19,50 ayda 1,60 
timdi 39 Mercimek O, - ) timdi 
23,40, ayda 1 timdi 4- • "uru 
ıolan 050 timdi 9, 75 '" 8 41 !m
dl 78 Koyun eli "' t ir dl 

70
,20 ayda 75 1ımdi 842 ,40, Ta-

vuk 4, timdi 78, ayda 16 , timdi 

312 yetil kahva 8,50 timdi 157 
ayda ,,25 ıtmdi 78 Şeker 
keıme 2,50 ıimdi 56,80, ayda 

16,25 timdi 304,20. Yumurta 
tane ttibariyle-0,25 timdi 4, ayda 
ıs, 75 1ımdi aoo... Tuz-kllo-1, 75 
ıtmdi ıı, 70, ayda 3,50, timdi 

23,40, Silt 1, timdi 23,40, ayda 

23, 1ımdl 538,20.. Balık S,50, 

1ımdl 78, ayda 10,50, timdi 234 .• 
Taze balık 1, timdi 31,20, ayda 
30,936 .. 

1•frdı rııkat 

Gaz (kilo) O, 75, timdi Sl ,20, 

Ev ldrası 
4: odalı 100, timdi 2500. 
Gıda maddelerinde yüzde be

aabiyle 1130, mabrukatta 1860' 
ıiyeceklerde 1•59, ev klra11Dda 
(1666) nlıbetinde bir tereff6 16-
rülmüıtür. 

Neuc,yl 16yle hullsa edebl
llralnlz: 

1914: aeneılnde bu &ilenin bir 
aylık maırafı 960 kuruı 50 aan
tlm iken 1930 aeneıl birinci kl
nunda 160 lira 66 kuruta fırla-
mııtır. (Hizmet) 

Graç 
Kütüpllanesi11<k raluuoı 

kitaplar 
Vlyanadan : 

On beıtncl aara alt bir cok 
kıymetli kitapları çalarak ıattı
tından dolayı Graç umumi ütüp
haneıi müdiri Doktor y aıepb Or
ditzl Viyana Cinayet mahkemesi . 
bır kaç ;,n • ' vel hadematı ıak
kaya mahküm etmlttlr. 

Avusi.uryanın İmparatorluk 
devri buyük memurlarından biri
nin oğlu olanmumalleyh büy(ik 
bir alimdir! Malöm ve maruf olan 
ilm ve fazlı ıayeıinde yirmi altı 
yatında olduğu halde bu vazife
ye tayin olunmuıtur. 

Dört fark lisanınını pek ,U
zel btldiil gibi Avrupa ltıanların
dan da ekıeriıine vakıftır. 

Kütüphanedeki eıki kitaplar
dan biriıl için el altından yapılan 
büyiik bir meblal teklifi ile bat· 
tan çıkmıı ondan ıonra en kıy
metli kitaplardan ı 25 taneılnl 

ıatıp bir çok parelar almıtbr• 
CürmünQ itiraf eden mGtte

him buna saikin zaruret oldupu 
valde ve hemıtreıile beraber 
dört lira maatile ıeçlnemec:llll· 
nl aöylemlıUr. 
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Birde mes'ul mevkide bulunan bir 
lngiliz devlet adamını dinliye/im 

Şimdi birde mes'ul mevkide 
bulunan bir 1ngiliz devlet ndamı
dinleyellm; 

"Bir Alman galebesi halinde 
Türkiye arazı ile h!ç değilse bir 
nesil için kendisini Rus tehlike
sinden koru}acak olnn kafkasta 
ahali kazan\.Jarı temin edecekti. 
Ba~lanğıçtaki uzun müzakereler
de ITürk-Almnn ittifakı müza
kereleri] Almanya orta avrupa 
devletlerinin glllebesi halinde 
Türkiyeye kafkaslarda arazi te
menini vadetti. Bu vat Türk 
seyaseUni ka t'l(.S~tirdi. 

Türk hayatının her snhc.ıııda 
pan-türlderin siyaseti ve bun
ların eraziye ait ihtirasları kat'i 
bir harp planında temerküz 

ediyordu. llu pla11m temeli 
tiirklr:ri11 /{aradenhe ha/ı·iJn 
olınasmı icap euh·iyor<lu. 

Geleceğine emin oldukları 

büyük harp ilerde Rusiye A vus
tu riya ile buğaz boğnzn gelir, o 
zaman Pan - Türkler kafkasyada 
istila ve zaptetmeği kurdular. 

Tı·ab::.ouda11 l!J"r:,w·uına 

bil' ilerlmne ifin İsta11bul
tla 11 Trab:.ona kadar dmdz 
yoluna /Jr.lwnwhal ha/dm 
olı1111k la~inulı. O halda Tür

ktyenin bir deniz kuvveti olması 

zarurldi 1911 ve 1912 senelerı 

içinde tekmil Anad,,luda hRtta 
islam aleminde umumı halk ianesi 
eçıldı ve büyük LBiritanyada Tür
kiye için inıa edilmekte olan iki 
diretnotın parası temin edildi. 

//iç tlefjilsl~ bu harp gemi-
lerinden bir ;tanesinin İs
taubala tiiJ·k lu1111 plldninw 
tenwliui ıcşhiı· ediyordu 1013 

Temmuzunda, " acaba gemiler
vaktında gelebilecek mi ? ,, Türk 
ruesası arasında .en mühim mes'
ele idi. 

Zemanın az kaldığı afıkardı. 
lık Türk diretnautu Reşadiye 
Temmuzda temam oliyordu, iki
nciside bir hafta sonra. 

Çoruh vadisinde aşağı ve 
Rus gerisine karıı Türk kuvvet
lerinin ilerlemesini mümkün lnl
mak için esasi ehaliyi teşkil iden 
nıuslüman türk köylülerinin bu
ğday mahsülünü yığmaları için 
türk memurları Altı, Ardahan, 
Kara ve rus erazisi etrafında 
faaliyette tertibat yapıyorlnı?ı. 

Temmuzun27sin-
de Türkiye tara-
fından Rusiyeye kar§ı Tür

kiye ile Alrnanya arasında gizli 
bir tedafii taarruz fttffok teklif 
ve derhal Alnıanya tarafındnn 
kabul ve A~ustosun 2 sinde imza 
edildi. 

Temmuzun 28 inde l~gfİiz do
nanması için lıcr iki Türk diretno
tunu zaptettirdim. Bu iki direlnotu 
teslim almağa hazır içinde bcıyüz 
nefr ve zabitan bulunan bir türk 
nakliye gemisi ( Tayn )de yatıyor
du. Türk k1.1mandam gemilerin 
teslim edilmesini istedi ve girip 

Türk bayrağını çekeceği tehdidin
de bulundu. Bu korkunç ve nazik 
günlerde (31 temmuz} bütün mes
uliyeti üzerine alaral~ bunun men 
edileceğini ve uenıileri almak 
te§ebbüsüne silahlı kuvvetlerle 
muhalefet edilmesi emrini verdim. 

Bu iki türk diret notunun lngiliz 
deniz kuvvetine Hitvesi hayat 
mertebesinde lazım gelirdi. 

.ı'e İu.qiliz bahri11e 11e:.a-
1·eti11de zaununa kalwsa ne
de İn,r;ilt{ıl'ede de tiirklerin 
tasavvur/annı ve ya o ta
scwvu1·lrırda bu ac11lileı·i11 

oyıHtf/lU:afji ı·olu bilen bir 
kimse vonlı. 
.... , ......... ,.,., .. 
. .. . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 

Fakat Türkiye için henuz bir 
ümit vardı; ( Goben ) Bu geri nl
mnn muharebe kra vizört garbi 
Akdenizde idi ve ~mlh zamanın
da verilen bir emre tevfikan nok
sanlarını ( POLA ) da tamamhya
caktı. Bu geminin başına knra
denfzdeki Rus donanmasına ha
kim olabilirdi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 Aiustos gecesi Enver gobe
nin Adrlyatikteki ( Pola ) ya kaç
ması emrini aldığını İ§f ttiğinde 

küplere bindi. 

Enver derakap llus ate
§Cmiliteri ceuerat ( LliJ~O~\' 
TOl11t') u arculı ı 1e bir 
9iin cvn;l Almanya ile İln
::.alruufjı ınuahcde dahi da
itil olduıjıt halde m1elki pro-
J<'h1ı·i11 hepsi11i biı· tara/(1 
atarak btt luqp·cl f~den za
lnta yani ccncral Leouto(a 
rıaı·bi 1''1'ak!lada Tiirkiyeyc 
tavhat verilıneRİ11ide ihtfra 
edeu mulıtelif' şartlarla tih·
k(ııe ile Rusiye arasnukı illi
(ak teldi(' etti, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Almanlar, ııa ( Gobeu) 
i.~tanbula gitmek irin bir 
ıeşcbldi.ı;te lntlw1 uuullkca 
Pan - Tiirkleı·in keıuli/arini 
a/letnliyereklrwiui bildiklP
ri11den yeyahut kendi harp plan

larının bir kısmı olJ ugundnn bu 
sırada (Meslina) da kömür al-

makta olan ~Goben}ve .. i JJIİJ'al 
l'elrİfr İstanbu{a vitnuı..ı;i 
için (At/usto.o;;J) dt' yrmi eınir 
fjöud.cl'fli: Ve rm . .Ium vak'alor-

dan sonrn(Goben)ağuetosun 1 Ounda 
Çanakkaleye geldi ve az bir 
müzarkereden sonra marmara 
denizine alındı.Artık Enver emin 

olmu§tu,(Çünkü karadeuizin 
hakinli.1;eti r.sa~; .çurclln Tii-
1·/rle:rd.c itli.» 

{Vtnıton Churchil-cihan buh
ranı - beşinci cillt büyük harpten 
!onra) 

(Devamı var) 

Bir hırsız 

Jlüz:eleı ·e m u.';allat ulm U§ 

Brüksel polis müdüriyeti (An
dıre Custav Dagliyo ) isminde, 
gayet mahir, ve dünyanın en cür
etkar bir hırsız çetesinin reisini 
yakalamağa muvaffak olmuştur. 

( An dire Güeta v Dagliyo ) 
1895 senesinde ( Movtevideo) da 
doğmufi ve bütün A vrupn mü
zelerinden gayet kıymettar 
antikalar ve tabloları çalmalda 
kesbi iştihar ctrni~lir. 

Bu mahir hırıız gayet yakı§ık-ı 
lıdır, en hliyük müzelerden olnn 
(Eks en Provens), (Lozan), Jenev, 
(Bern),(Moz), (Mullıoz), (KQlonyıJ , 
(Eks la Şapel), Utreht), Harlcm), 
(Ln Hay) müzelerinden strkatlar 
yapmış tutulmamı~tır. 

Bu meşhur hırsıı.ın arkada~ 
liirından 20 yaşında olan (Jozef 
Hamlıloh) de Amiaterdamda tev
kif edilmiştir. 

Fransadan 1917 sedesinde 
tebit edilen (Dngliyo)ı 925 sene
sinde (Saon) müzesinden gayet 
kıynıettar resiınler çalmakla itti
ham edilmiştir. 

( Dagliyo) Fransız polisi tara
fından tevkif edilmezden evvel 
fırsat bularak ' ( Kacn ) ( Roen ) 
( Amiyen ) müzelerden bir çok 
kiymettar tablolar çnlmı§ ve 4 sene 
hapse mahkum olduktan gonra, 
tehi edilmiştir. 

Kezalik (Galibnrdinin) Mar-
- . d b 1 silya muzesın e u.un~ n resmini 

ve (Eks en ProvenB) dp gene bir 
sirkat yapmak içın (Dağllyo) 
hazırlanırken izi poliııler tarafın
dan lceşfedilmittir. 

(Dağliyo) bütün Fransa ve 
Avrupa polislerini tvgal etmf~ 
en mahir ve ciir'et~ar bir hay .. 
duttur. 

Sıidan umuınl J'alisi 
Kahireden - Sudan valii U

mumisi Sır Con Mafl ve zevcesi 
katarı mahsusla buraya vasıl 
oldular. 

Ledi Mafi lngiltereye gitmek 
üzre İskendcrlyeye azimet etli. 
Sır Con Mafi de Fevkalade Ko
miser Sır Bersi Lorin ile Mısır 
ve ~udan itleri hakkmda görü§
tükten sonra avdet edecektir. 

ile<' il 11 a..: u-tarı /Ja fj da ita 
Bağdattan: 

Kıral ibnussüudun müate§arı 
Şeyh Hafız Vehbe ile hariciye 
nazırı Fu:ı..t bey Hamza Hicaza 
gitmek fızere Küveytten buraya 
gelmi§ler ve tayyare ile Mıııra 
gitmi§lerdir. . 
Mumaileyhlmanın iraktan mü

riirlerinin Irak - Necit mes' elesile 

bir alakası yoktur. 

/lalep- IJaıjdal arasuula 
Bağdattan: 

Şam j)e Bağdat arasında ya
kında başlıyacak olan tayyare 
postasından baı;ka olarak Halep
le Bağdat beyninde bir hava hRt
tımn tsisi için Fransız tayyare 
şirketi mümessili ile Irak hüku
meti arasında müzakerat cereyan 
eylediği Bağdattan bildirJliyor 

Fitisti11 /leııeti 
Kudüsten - Filistin mes' ele

sin in halli için J..ondraya gldeceh: 
olan heyet bütün hn:ı::ırlığıoı ikmal 
elmi§tfr. bir knç güne kadar ha
reket edecektir. 

'l'ttksiıu meydannula ,1/rtpl
/a,.ak te~isal 

Taksim meydanına yapılacak 
tesisat için Ankaradan kambiyo 
emrinin vürudu intizar edil
mektedir. 

• 
iki hakim 

-·t-o~< -
11/ah kr>11w <1di!İyrn· 

İzmir ağır ceza mahkemesin
de, feci bir surette öldürülen Ur
la hakimi İhsan Ziya bey hadjge
sinde vazifelerini ihmal edenlerin 
muhakemesine başlanmı~tır. Ma
h~eme salonu kesif bir samiin 
kütlesi ile kaplanrnııtı. 

Bu hadi enin vukuu esnasında 
ilıınnlleri görülen müddei umumi 
Ş(! vket ve müstantik Celal beyler 
mevkufen muhakeme edillyoı·lar

dı. Şevket ve Cel;ll beyler, bu 
hadise esnasında vazifelerini ta
mamen yaptıklarım ve hiç bir tn
kcirleri olmadığını söylemişlerdir. 
Müııtantik Celal bey, yarnlı bulu
nan İhııan Ziya beyin ifadesini al
mak üzere evine gittiğini, hasta
nın yanında bulunmakta olan 
doktor Kemal ;re Nebil beylerin, 
ihsan Ziya beyin vaziyetini iyi 
bulmadıklarından ifade.sini alma
ğa mümanaat ettiklerini ve bunun 
için ifade almadığını söylemiştir. 

Mahkemede hazır bulunan 
doktor Kemal ve Nebil beyler bu 
sözleri tekit etmit:lerdir. Mahke
me bazı ıahitlerln celbi için baş- ı 

ka güne talik edilmi~lir. 

Jlefier eskidnc ınalmı~ 
Geçenlerde izmtrde Sa.namında 

bir kızın üç külhanbeyi tarafın
dan kandırılarak bir kahveye 
götürüldüğünü ve İbrahim oğlu 
Recep namında hf r :§ahu tarafm
dan bekrinin izale edildiği yazıl
mıştı. Birinci istintak hnkimliğince 
tamik edilen bu mes'elenin nltm
d n bazı mühiıu §eyler çıkmıştır. 

Set namındaki bu kız kahve 
' hadisesinden 15 gün evvel evinden 

babası tarafından tardedilmiş ve 
bir gençle münasebntta bulunarak 

bekri izale edilmi§tir. 
Bundan maada, bu hadise üze· 

rine tevkif edilen lbrahim oğlu 
Recep namındaki bu gencin Sa. 
ile münasebette bulumadığı, hatta ! 
ademi iktidara müptela ğJduğu ı 
iddia edilmekte olduğundan mua
yenesine karar verilmiştir. Hadl
ıenin tahkikatı hu hnfta zarfında 
neticelenektir. 

Çok fena 
-> it <· 

i~mh·de iflaslar r·o,ialt-
' -> ti 

yoı· ınu'! 

İzmirdeki tüccarlardan maruf 
bir Musevi, mali va~iyetinin tesri 
altında tedfyat ve foaliyel!ni tatil 
etmiştir. Ticarethanenin açığı 

100,000 lirayı tecavüz etmekte
dir. 

Bunc!an başka izmirde dahd 
bazı ticari müesseseler de ayr: i 
elim akibete namzet bulunmak
tadırlar. Bunlardan bazılnrı elle
rindeki mala rağmen para bula
madıklnrından iflasa doğru git
mıektedirler. 

o 

iz mirde 
- )~~ 

Çolı· /ef·i bil' hadise 
İzmir Knhı·amanlarda, rnahal· 

le arasında çok feci bir hadise 

olmuş ve kasığından ntır surette 

yaralanan zavallı bir gence Jlla·~ 
halle bekçisi ve polisler ka.tı 
zanniyle ate§ etmiflerdir. Hadtse 

etrafında verJlen malumat ıudur: 
Nevrekoplu Mehmet o~ltı 

Mustafa, akfam geç vakıt sarh0f 
olarak mahalle nrasındRn evJrıe 
giderken önüne Ahmet oalu Is• 
namında bir tıahıs çıkmıftır. Ah· 
met oğlu 1sa efendi, eskiden beri, 
Mehmet oğlu Mustafa efendfnifl 
karısıyla münnıebatta bulundtı'" 
ğundan aralarında. daimi bir 
nefret ve adavet mevcuttur. J-ler 
iki tnrafm snrhotluk zamanıncl• 
mahalle arasında bu nahoş teıa· 
düfü bütün eııki nefretlerin karıt· 
tırılmasma vesile olmu§ ve ara· 
larında > umı·uklu, tokntlı bir rnü· 
naıa baıl~mı§tır. 

Nlhayet bıçaklara intikal edell 
hadise, hakikaten feci bir ıekil 
alını§, her iki taraf sokak arasın· 
da ispanyolvari bir duello gJbfı 
bıçaklarını sallamağF. ve yekdi· 
ğerini yaralamnğa batlamı§Jıır'" 
dır. Bir aralık Mustafanın bı· 
çağı yere düşm\1§ ve lsa bundııfJ 
istifade ederek iki tnrafı sfvrflıııff 
büyük blçağmi Muııtafanın göksii· 

ne saplamıştır. ikinci bir darbe· 
den çekilen Mustafa yerden kal· 
dırdığı ibüyük bir ta§ı !sanın b.ıt.• 

• • şınn ntmıı ve Isa sokaklar arasıfJ 
pirip lrnybolmuşlur. Bu emnd• 
hadise mahalline yetiıen bekçi 
ve polisler zavallı yaralının üzeri· 

ne ate§ atmi~ ve be~çinin attıı1 

kurşun Mustafanın lrnlağı dibin· 
den geçerek dlvara saplanmııtır· 
Polislerden biri ateo ateı euıil 
halde kur§un ~arjörde kalmıs ..,e 
silah ateş almamı§lır. Bu esnad' 
zavallı ya&"alı, yaranın acısı ..,e 
kurkunun tesirile düı er.ek bayıl· 
mıştır, 

Polisler yaralı Mustafa ef eJ1· 
diyi carih zannederek karakolo 
götürmeğe kalkıımışlar ve yold& 
kasığından kanlar aktığını göriiP'" 
ce derhal bir otomomile Memle'" 
kJ?t hastanesine yatırarak carihi 
e.ra.mağa çıkmışlardır. MuGlafouıJJ 

hayatı tehlikededir. 

------
irkili yerler 

İstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi 
ve sair içkili bahçe ve birahane· 
lerin kapanacakları saatler ı:ab1' 
tac:ı tahdit edilmiştir. 

Aynı zamanda bu taktirde 
jandarma mıntıkalarında ezciif11' 
le Şişli, Büyükdere yolu ve Hürf'" 
yet tepesindeki gazino ve bahçe· 
lere bu tahdidat tatbik edilı11e' 
diğinden dolayı bir çok sarhotlıar 
fahi§elerle beraber sabahlara Jcıı' 

---
Şişli-Jlaslak yolu i/l(t/e edildi 

e· 
dar bu giblyerlere giderek fcraY r , .. 

Şişli-Maslak yolunu inıası 
12800 ilraya ihale cdilmi~tir. 

IJA{lı'rdarliktaki iıntilıan 
Defterdarlığın 28 Şubatta .da

rülfünun konferans salonunda 
yapmış .olduğu müsabaka imtiha
nına iştirak eden efendilerden 
12 - 14 lira maa§lı miinhnlleı·e 
talip olanların imtihan evrnkı 
tetkikatı bitmiştir. Bu efendilerin 
dereceleri de tayin edJldi kten son
ra derecelerile beraber isimlerini 
neşredeceğiz. 

zaletve kanlı vukuata meydan ..,e 
1' mekte olduğundan jandarma fil 

ntakasındaki gazinolarında a.rn;~ 
poliı:ce tahdit edilen misli ıçkl 
yerler gibi erl~en lcapattırılı11811 

için tetkikata bnş!anılmııtır· 

A.11valıkta SabuJu·afuk 
Ayvalılc muhabirimizden : 

Ayvalıkta sabunculuk terakki 
ediyor. Her gün kırk elli genç 
amele sabun hanelerde çalıoıyor· 

~ •~ı .. elli yaglarm fialı kırlı: ıeK z 
i l ına .. arasındadır. Ayvalıkta yer 

' lına rağbet çolahyor. 
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il BEKrAşiLiK-SüN.NtLiK' 
SİİLİK VE FARKLARI ! .. 1 

/Ji~ı~ A'llall yol1'na gönder
dini~. Biz; kibir, gurur, ce
halet ve z1'lttnı fibi, kiJtii. 
huylaruı salıibi idik; sen; 

1 Devlet emir yolları 
umumi İdaresinden: 

bize, hiirriyeti, adaleti , Kayseri-Siva• hattının 457 + ooo - 603 + ooo kilometreleri 

nıer/uvnet ne şefkati, O!J- araımdaki Karaözü, İhıanlı,Şarkııla, Bedirli ve Söğütlü istasyonlarile 
~ kilometre 145 deki askeri makasta yapdacak olan mebani ve tesisatı 

1 1 !~!!, F~RSİ, ECN:;r;m.LERİN TETKİ- rettin. /!,,y <fo[jrtt })l'!/!lam- sabite i:ııaatı 31. Ill. 30 tarihine müıadif Pazartesi günü ıaat 15 e 
' KINE MÜSTENİT İLMİ, CİDDİ TEFRİKA bcr! Senin yolunda ölnwk- kadar münakasaya vaz'edilmiştir. Talip olanların bu baptaki müna· 

i~§§~;:;;~§§~ ten df1fla şeı'l'/'li birşey vaı• kasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye ve muhasebe dairesinden 
ı .::: --== .. _ 44 - ..fi=== llllllir? tedarik ederek tekliflerini mezkur tarihte saat on dört buçuAa kadar 

ıelrniıti. Bu kuyulara (Hubab) nü, arkadaılarını batına topladı: Umumi idare münakasa komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (2) 

~=ıv::~:::·.~~;~:!.ı:u::ı;.:: Ey Müslüman- AllAllhİbni Ebpl Talipte: Ey Devlet Demı·r yolları ve ı·ı 
rın, bir tanesinden baıkau top- lar ! /Ju gün çok biiyiilı· ~ _ın ey gam- -
rakla dolduruldu. b f 1 

1 Bu bırakılan kuyu, ıuyu çok lıil' !JIİllllİİI', biiyüıı iyi if,e . erı. ilk yiinıleıı lıeri Sl/1111 'ma n la rı umu mi İd . d . ~ •nı idi. Bunun yanında bir kiitii, /111k/11 batıl, klll'§I ıııaıultk. Allalım dofjl'll 110- aresın en . 
d&.Yuı kazdırıldı ve içerlıl kuyu- kaı·:jiya gelmişti!·. Bütiin lurıa bizi !JiUiiı·. Diiğiin irin ! Milli lktısat ~e Tasarruf cemiye~I tarafından 20 Nisan '!930 tart-

an çekilen sularla dolduruldu. l/[ 1 l .1 ' ı · .· l l ~ 1 hinde Ankarada açılacak olan Millı Sanayi nfımune sergisinde teı-
A b 1 tuı or< ""~"' din~i--ln·e ııepllnt.z sana 'Jm·c ttl/ll .. · · A k h ttıı d ğ d d " 1 · k ı o ra iıtanda, ıular pek kıy- .. • ' ... ,, . • /', hir edilmek üzre n ara a e o ru an ogruya j tıea ı o an ev-

illetli olduğundan,iyl bir ıu,hanil §lljJflesız !Jafcbe etb~eektfr. IJa§lfll'tllltZ hak yolrmda 1 e- let demir yolları istasyonlarından Ankaraya gönderilecek ve sergide 

tarafta bulunursa 
0 

taraf yarım 1'y Jfiisliiınanlar! /Ji':im da ofs1111; kalplen"miz, Al- teıhir edildikten sonra iade edilecek eıyaya ve sergiye eıya getire-

ınuyaffak olınuı :ayılırdı. a::.lt.<innt:,a, on{arm f'.Okltı- [aft irin fChilel'l~k, kanlan- cek mal sahiplerine nakliye ücretlerinden yüzde elli nisbetinde ten-
Mekkeliler, büyük bir fttbri [ - • t ... { 1 • • /ı" /ı .. t zilıit yapılacaktır. 

aururla bu mevkie aelerek kon- ttguna ba!.·anık. it·ini--:<w mı::., ( '·O!J1'11 '""' IÇill ~o •ile- 1 . A - d . M t 1930 t 'h' d M . o • - ' ... • • • • • y /ı k ıbu tenzılat mud etı 15 ar arı ın en 24 ayıs 1930 
dular. Melckelilerin, lalam ordu- korkan l aı· nudtr. Biiyfoleri ~·e{JlllllZ _.1J0 l ıkulw; (l Ul l tarihine kadar mer'i olacak~ır. 
ıunu tcfUı için gönderdikleri Vt'U."\((, bizi /Ju·akıp yid.cbi- IÇl1l zaf m• !JO[lt Ve!ffl şalla- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2) 
Ôrner bin Vehap, 1ılam ordusunu ı,·1• J'J' ı.. l . .1 tlet 110[11.. - ------
~ d ı ' · ,t.z, "·111nwye, f'C nr ııc ·' K Q S t ı aor ükten sonra, Mekke reiı eri: M- l l b k 2 ı ikl'fılı z·lrı, <<IJıtı·ıı<l't '·al>> <le- uı üman ardan htç ırisi or- • • • a n a ma ne, bu ordu hakkındaki mütala- t .1 ' il ku lzhuetmemif, hepsi müttefl-

aıını ıöyle yürütmüıtü: meycz. Allah, bbim m uiui- k~n harbe karar vermiıtt. k • 
,V11/uı 11t11ıcdilcr, bizim Jll izdir, !Ji:.İln lJlll'dtJIU'UJll z Filhakika, Muhammediler le om 1 sy onundan: 

İifle bil·imiz kadardw. }!,,~k- <ili'. Mekkeliler arasında ıu bariz fark-
lar vardı: 

.~e»L~i !JrıŞll, roklan da yan Hazreti Muhammedin bu söz- Mekkeliler, yüzü piyade sekiz 
ftpla/ı bir halde bulunu- lerl üzerine, Ammaryasir dedi ki: yüz ellisi ıüvari olmak üzre do-

yorlar. J?akal bunlara .flu- }' a llcRtıltlllah; /Ji.:,, /i)- kuz yüz elli kitllik bir kuvvetti. 

Jıanıuıel Ol'lllı8'" (ı'~.111 rıı,.1eıl na yollm·<la yiil'iir<Liik. Bizi Hepsi de mükemmel silahlı, kılıç 
,,.,. fıC ıı,:,/1. l - l ve kalkanla mücehhezdi. Ekseri 

z(1Jatle, iUünı ordttZll deuwk ( (Jf/l'l' yo rt flkardmız. Biz, si demir zırhlar giymif ve çoiu 

11liİnasiplir. ]Jfllfm•a tapar cd/tilleı• iken tanınmıt adamlardı. (Devamı var) 

Mekkeliler, (Ömer bin Ve- ~ .,.... ı nı&::;TI-:e" M U ''* o EX cpzr !iAQ#!§§Jtn:e?RJllıl?tr _. 

. hah) ın mütalaaıına gülmüı, 
0

_ ) ----- · __.,__....,_~-

nunla alay etmiılerdi, Hazreti B üyüK Tayyare Pi,ıan2:0SU 
Muhammet te, düıman ordusu ' -
ıeldikten ıonra onların mıktarı
nı anlamak için bir adam gön
dermiı, bu adam da: 

{ıJle/,keliler cpicc kalaba
tıkttr, bir [/lİn dokuz ve bir 
!/Ün <le on deve kesiyorloı') 
demlıtı. Hazreti Muhammet le 
bunların keıtiklerl deveden ; 

(Bunlar 900den 
fazla ve binden 
aşağı olsa gerek 
tir.) Diye buyurmuıtu. 

8 ilu·i ltH'liİJ - 3 iin<'ii keşide 

11 Nisan 19~10 

l(eşideler: \Tilfı yet, Şehrenıa neti, Def ten.Jarlık, 
İş, Ziraat ve Osnıanlı l~ankah~rı n1ürakıpları 

ve halk huzurundc:\ yapılır 

Büyük ikramiye 

Kırk bin Lira 

lkind Kolordu merkezinde dört duvar ve çatıu mevcut olan 
hamamın iki katlı olarak anahtar teali mi ıuretile lnıa ve ikmali 
15 - 3 - 930 tarihinde ihalesi ilan edilmiı ise de talip zuhur etme
difinden bir hafta müddetle temdit edilm ı, ve 23 Mart Pazar gü
nü saat ıs te pazarlıkla ihale edilmek üzere taliplerin K" ıd 
Satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Bahkesir Vilayeti encü
daimisinde ~~ : m • 

n~ 
Balikesirde mücedd ·t fnf edil ce' " n e1 hblnln bedelt keıfl 

25178 lira 88 kuruı\.ur. Proje ve ıartn:.ı. .ıesi dahilinde inıa edil
mek ve 16 -Nisan 93 0 tarihine müıadif Çarıan~a günü saat 15 te 
ihale edilmek üzre kapdlı zarf uıulile bir Ry müdetle münaka· 
saya vazedilmittlr. f al~p olanların depoz"to akçeleranı vezneye 

t lim ettiklerine dair ma ·ız veyahut Banka mektubtle encümeni es 
1 

.1A 

villyetc müracaat arı ı an oı :"lUr. 

* 
Bahke vilayeti encü-

meni daimisinden: 
Bahkeıirde Pamukçu nahlyeıi cıvarında idarei~ husuılyeye alt 

fabrika ve müıtemilatı ve arazisi ile bakırlı değirmeni bedeli 
"h lesinin birinci taksiti peıin ve mütebakisi birer ıene fasıla 
ı a , N Hazreti Mahammedin 

d li b Yanın-
a ç yüz eı kltiden yetmı 1 

Mekkeden kendislle hicret !t: 
miıU. Bakiyesi de Medine Müs
lümanlarından bulunuyorlardı. 

ile edi sene ki ceın an sekiz taksitte verilmek ıartile ve ı 6 fıan 
• 

950
y tarihine müıadif Çarıanba günü saat 15 te ihale edilmek üzre 

1 
bir ay müddetle kapalızarf usulile müzayedeye vazedilmit olmakla 

Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konulmaz. 

- Hazreti Muhammet, harp gü- !
Öksürenlere Katranı Hakki Erı,,ı·em 1 ll olanların depozito akçelerini Bankaya teslim ettiklerine dair 

~·"\. :a~puzları veyahut Banka mektuplarile encümeni vilayete müra-
atları ilan olunur. (4) _""S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=;==:~~c~a~~. ~~-~--=-e:;..__ - ~ 
açmaktal! çekinmit olacaktı ki 

ben de görürüz. Yine herıeyler 
bizim elimize geçer·· 

Ban gidiyorum birader deseydi; 
çok biçimsiz kaçttrdı. En iy!s~ 
buradan tatlılıkla yakayı sıyıra 

, 
bir şey ıöylemetnif. Sadece kar-

1 .. ef rika nunıarası: 38 

Kara Kemal bey ıüphe içinde 

•ordu: 

- Nasıl dedin? Buarayl baa
lllak beni yakalamak mı ? 

- Ôyleya efendim. Aksine 
eırıın olabilir miyiz? 

Kara Kemal Lala Halil efe

ndinhı bu sözleri üzerine karıı-

bıındaktnden bütün ıüphelenme
aılamııtı. 

Sakın en aüvendiil adam 

ki endtıine hiyanet etmesin? olabi-
lrdı K Ya.. ara Kemal bey galiba 

da, lala Halil efndlnin on bin il-

raya tama etmesinde ürkmüıtür: 
dedi ki: 

- Canim benim adamlarım 
içinde o kadar sütsüz biri buluna
cağın~ ihtimal verebilirmiainiz? 

Boyle ıöylemekle beraber ar
kasından tehdit eder ibi d 
tt

. g evam-
e ı: 

- Halil, sen siyaıet tılerinl 
iyi bllirıin. Biz neler - d"k gor u •• 
Balkan harbi zamanını hatırlasana! 

- Evet öyle ama lnıan bir 
kere postu ele vermeye koyıunl 

- Hadi canım İf bir tane daha 
kalbine bak •. Neticede ıen de 

J • 

nıalumya •. Biz iyilik unutmayız, 
lıao.Uah o zaman sen de ( kanta
riyeye ) müdür olursun! 

- Ona tüphem yok. Allah 
ömürler versin. Şu bizim hastalık 
meıeleıl fena efendim. Bilirsiniz 
ki agzımdan arada sırada kan 
gelir.Tebdilhavaya mühtacım. Bi
zim hacı da, asılıyor, illa tebdil
havaya gidelim diyor. 

Kemal Beyin f üphelerl bütün 
bütün artmııtı. Halk Halilden bir 
ihanet umuyordu ama ne de olsa 
o da bir insandı. On bin lira 
mükafat vadine kapılmak ihti
malleri çoktu, 

Bu itibarla evhamı artmaia 
baılamııtıLalamın evinden kur
tulmaktan baıka bir ıey dütün
yordu, Şimdi nasıl edipte Lala 
Halile çaktırmadan ıuradan ya
kayı uyirmalı, baıka bir tarafa 
kapalı atmalıydı? Bir defa :-

bilmekte idi ki münasibi de bu 
suretle hareket edebilmekteydi. 

Malümya Kara Kemal çok 
k~rnaz bir adamdı. Şimdi LAia 

l k - t rse ihtiHalile itimatsız ı gos e ' 
mal halinde bulunan bir ıeyin 
hakikat olmasına sebep ol~_ak 

4 d Kara Kemal, Halilin gonvar ı. 

lünü alnak için ı _ _ 
_ Azizim. Sizde uç gun kal-

dık. Bu müddet bile çoktur. iyi 
ve isabetli duıünüyorıun. Ben 

h 
e bir arkadaıın evinde 

er gele Dl Sen nedenin ? 
yatma ıyı • 

Diye sordu. Halil efendinin 

lıtedlii de bu idi. Tehlikeyi ha
dan atmaktan baıka bir ıey 

~ı~ıündiliil yoktu. Bu itibarla: 
_ Çok iyi olur efendim. Fa-

kat nereye gitmek niyetindesiniz 
timdi? Dedi sordu. Kara Kemal 
(Zarcı Refik) efendinin evine git
mek istiyordu. Ama bu niyetini 

Lala Halile kendi evinde iken 

ımndakinin yüzüne bakmıftı. 

- ştmdilik karar vermiı deği
lim. Hele turadan sokağa çıkalım 
o zaman birlikte düıünürüzl 

Cevabın• verdi. Lala halli: 
- Ôyle ise çıkalım hazır or

talıkta iyiden iyiye karardı 1öyle 
tenha sokaklarda eıaslı eıaılı dü
ıünürüz ! 

Dedi k a ra kemal ayaklanmııtı 
dı(arıya çıl tıklan sonra Hallll de 
urcı Refikin evine götürecekti. 
Onu sabaha kadar orada tutacak 
ıabahl~yin batından saracak ar-"J 
kadaıından gizlice daha emniyet
li bir yere ıavuıacaktı. 

Kara kemal Bey, bir def ada 
yattığı odaya çıkmak orada bı
raktığı kamasını almak lıtl1ordu 
malumya bir tabanca ile bir bı· 
çak icabında. çok tıe yarar bfrl 
iıleme:z:.se öteki ile it yapılırdı. 

( Devamı var ) 



Sahife 6 

H Emniyet an m muza-
yedesi 1 

Kat'i 
Müzayede Muhammen 

bedeli kıymeti İ kr.az 
Ura lira N o. 

karar ilanı 
lı1 erlıwuıtm cius ue rıev'ile mevki 

ve miişltmıil<ilı 

575 1360 9018 Beyoilun'da Tumtum mahallesinde 
Linardi sokağında eski 32 ve yeni 34 
numaralı altmıı ıekiz arım üzerinde 
maa çatı ve bodrum kargir beı katta 

Borçl ımwı 
ismi 

yedi oda bir ıofa üç kiler bir dolap 
bir daraça bir kuyu bir mutfağı havi 
bir hanenin tamamı. lıtiratl Ef. 

135 810 9159 Büyükada'da Nizam mahalle ve ıoka
imda eski 17 ve yeni 1 O numaralı 
yüz yirmi arım arıa üzerinde kar- · 
gir iki buçuk katta altı oda bir ufak 
ıofa bir mutfak ve doksan arım bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Madam Eryadtnl 

1070 2250 16636 Lalelt'de Mimar Kemalettin mahalle
ıtndç Laleli tramvay caddesinde eski 
84, 50, 52 ve yeni 56, 58, 60, 62 nu
maralı yüz yetmit arım üzerinde kar
gir üç buçuk katta biri dört biri uf ak 
olmak üzere iki sofa bir mutfak bir 
taılık diğeri sandık odası olmak üzere 
bet oda bir sofa bir kiler bir ta ılık 
ve altında iki dükk!nı havi iki ha-
nenin tamamı. Nahit ve Bedrettin B.ler 

685 1782 17141 lyüpsultan'da Emirbuhari mahallesinde 
Kııla caddesinde eski 5 3 ve yeni 1 1 
numaralı dört yüz beı arıın üzerinde 
ahıap bir kattan ibaret moloz taıından 
adi bf r asma odayı ve yedi yüz altmıı 
heı arım bahçeyi havi ot mağazası-
nın tamamı. Ahmet a~~ 

5 65 1100 17311 Kasımpaıa' da Kazasker civarında Gazi 
Haıanpaıa mahallesinde atik Tersane 
Sıraberberler cedit Terıanekapısı so
kağında eski 17, 19 ve yeni 37, 39 
numaralı yüz on arıın üzerinde kar
gir üç katta iki odası adi tahta ile 
bölünmüı olmak üzere sekiz oda bir 
mutfak bir kuyu ve altında adi tahta 
ile bölünmüı üç dükkanın tamamı. Mehmet ve 

Hasan Efendiler 
1099 7 ~88 181 71 Fındıklı' da Molla çelebi mahallesinde 

Dolmabahçe caddesinde eakl 69, 71, 7 B 

ve yeni 71, 7 3, 7 5 numaralı y~z seksen 
dört arıın üzerinde kargir uç buçuk 
katta on bir oda üç ıofa bir mutfak 
bir taılık bir hamam ve altında ikı _ _ 
dükkanı havi bir hanenin tamamı. Husnu, ls
mail, Mustafa Nejat Beylerle Mevhibe Fatma 

Bedia ve Emine Behire Hanımlar 
UOO 8705 18200 Şehzadebaıın'da Hoıkadem mahalle 

sinde Kırıktulumba sokağında eski 
6, 8 kalp ve yeni 8, 10 numaralı üç 
yüz otuz altı arım üzerinde ahıap 
üç buçuk kattan ibaret bir bölüğü 
ıdokuz oda üç sofa bir. mutfak diğer 
bölüğü keza dokuz oda üç sofa bir 
mutfak ve dört yüz elli dört arıın 
bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin 
tamamı. 

387 960 18568 Zinclrlikuyuda AUkalipaıa mahallesin-
de Çukurbostan sokağında eski 85 ve 
yeni 83 numaralı kırk arım üzerinde 
karalr dört kattan ibaret üç oda bir 
mutfak ve altında bir dükkanı havi mü-

Bedia H. 

ceddet bir hanenin tamamı. Mustafll Ef. 
220 835 18592 Avrat pazarında Hobyar mahallesinde 

Taımektep sokağında eski 5 mükerrer 
ve yeni 7 numaralı doksan üç arım 
üzerinde ahıap üç katta bet oda iki ıof a 
bir taılık bir mutfak ve doksan arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Hasan Ef. 

160 1238 18958 Uzun çartıda Saman viranıwani mahal
lesinde Uzunçarı1 caddesinde eski 417, 
'19 ve yeni 2 numaralı yirmi iki ar§ın 
üzerinde kargir iki katta üstünde bir 
odayı havi bir dükkanın nısıf hiasuıi Emine iffet H. 

820 679 19278 Beykozda Yalı köyünde Canik Fıstıklı 
sokağında atik 15 mükerrer ve yeni 36 
numarala yüz yirmi iki arım üzerinde 
ahıap üç katta yedi oda iki ıofa bir 
mutfak ve üç yüz otuz arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Emine Seher H. 

9~2 878 19348 Ayvanıarayda Atik Muıtafa paıa ma
hallesinde eski Fırın ve yeni Fırın pa-
pas ıokaA'ında eıkl 13 ve yeni 17, 52 
numaralı seksen beı arıın üzerinde ka
rglr iki katta dört oda bir mutfak bir 
kuyu ve on beı arım bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Halil Ağa 

1 !15 564 19867 Ortaköyde Katolik kilisesi sokağında 
eski 1 mükerrer ve yeni 11 numaralı 
yetmıı arıın arsa üzerinde ahıap iki 
katta üç oda bir sofa bir mutfak bir 
kuyu ve otuz üç nrıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Hasan Ağa 

610 1277 19418 Fatihte Pirlnççlalnan mahallesinde ka· 
laycı ıokağında eski 1 ve yeni 11 nu-

YARIN 

maralı seksen üç arım üzerinde kargir 
bir buçuk katta biri yemek odası olmnk 
üzere üç oda bir antre bir koridor bir 
mutfak ve elli altı arşm bahçeyi havi 
bfr hanenin tamamı. Rıza Ef. 

480 1538 19481 Unkapamnda Hı:.ı:ır Bey mahallesinde 
eski Sabun hane ve imaret sokağında 
eski ve yeni 4 numaralı yüz kırk arsın 
üzerinde üç katta yedi oda iki sofa 
bir taılık bir mutfak bir kuyu ve yüz 
seksen beı arım bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Salih Bey 

1460 4320 19665 Topkapıda Takkeci mahallesinde Top
kapı harici sokağında eski 11, 13, 13 
13, 13, 13 ve yeni H, 13, 11 , 11 , -1, 
11, -2, 15 numaralı yüz yetmlı dör ar
ım üzerinde kagir iki katta beı oda bir 
sofa bir ta ılık bir mutfak altında iki 
dükkanı ve doksan arım üzerinde ah
fap bir katta ortadan bölünmek sureti
le iki dükkanı ve altmıı yedi arım üze
rinde ahfap bir katt bir dükkan ve 
yüz elli iki arım üzerinde kagir bir kat
ta bir ahır ve üç yüz kırk bir arıın bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı. Kiryako Ef. 

S97 766 19738 Ortaköyde Müezzin sokağında eski 17, 
17 mükerrer ve yeni 23, 25 numaralı 
doksan dört arım üzerinde kargir üç 
kattan ibaret üçer oda birer mutfak ve 
müıterek bir kuyuyu havi bir çat! al
tında Jki hanenin tamamı. 

Sagiran Vecdi ve Ali Efendiler 
270 1071 19906 Üııküdarda imrahor mahallesinde Doğ-

ramacılar sokağında eski U9, 14 mü 
kerrer ve yeni 153-155 numaralı 65 

arıın üzerinde ahıap iki katta iki oda bir 
küçük sofa bir mutfak bir kuyuyu ve 
altıada bir dükkanı ve doksan arım 
bahçeyi. havi bir hanenin tamamı. Yuauf Ef. 

9Sıs 5670 19966 Beyoğlunda Kasım paıada Toz kopa-
ran mahallesinde atik Mezarlık ve ce-

dlt Toz koparan Tepe baıı sokağında es
ki 28 ve yeni 23 numaralı yüz sekiz ar
ım üzerinde kar gir beı katta yedi oda 
iki sofa bir çamaıırlık odun ve kömür
lüğü havi bir hanenin on iki hiue iti-
barHe altı hf11eıf. Kostantin Ef. 

220 114:3 19978 Uskürlarda Altuni zademo.halleıinde 
Nitantaıı caddeainda eski 1, 1 müker
rer ve veni 3, 3 numaralı iki yilzon al
tı arım üzerinde kargir bir katta üç 
oda bir sofa bir mutfak bir kuyu bir 
a~ır ve be~ dönüm hfn üç yüz seksen 
dort arım bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Salih Efendi 

Nazmiye ve Nazmiye Rüveyda namı diğer 
Güveyda H.lar 

375 7020 20007 Unkapanında Haraçç1 Kara Mehmet 
mahallesinde Fener caddesinde ve han 
derunü sokağında eski 1 ila 2 8, 21, 2 3 
23 mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 39 
numaralı üç yüz altmıı arım üzerinde 
karglr üç kattan ibaret üstünde yirmi 
yedi odayı ve altında üç dükkanı havi 
bir han (mezkar 1 numaralı odanın ta
mamı ve 2 ila 28, 21, 23, 23 mükerrer 
numaralı üç dükkanın nısıf hissesi) 

Muhterem Edip Bey 
305 688 20008 Unkapanında Haraççı Kara Mehmet 

bey mahalleıslnde Fener caddesinde es-
ki ~1 ~e >:eni 45 numaralı seksen yedi 
ar§ın uzerınde kargir bir kattan ibaret 
bir dükkanın tamamı (mezkur dükka
nın üstünde borçlunun diger senE>tle 
nısfına mutasarrıf olduğu han vardır). Muhterem 

O k .. d d R · Edip bey 
595 1908 !ılOOlS6 1 u nr a um Mehmet pasa mahal-

lesinde uncular ıokoğında eski 57 yeni 
~ 3' 7 ~ numaralı biri yüz otuz iki arım 
uzerınde ahıap üç buçuk kattan ibaret 
altı o~a bir ıofa bir taıhk bir mutfak 
ve dığer aeksensekiz artın üzerlnd.! 
a~sap iki katta üç oda bir: küçük ıofa 
hır mutfak ve ·· ·· b h . h iki h · UÇ yuz arım a çeyı a vi 

anenfn tamamı (mzkur altı odalı 

H
hane eskHicedir). Şarife Hürrem ve Şerife Fatma 
azıma anımlar 

420 999 20147 Unkapanın'da Hızırbey mahallesinde 
Mağazalar sokağında eski 1, 1 mükerrer 
ve yeni 1 ' 3 numaralı iki yüz yirmi iki 
aroın üzerinde yan yana kargir iki 
ahırın tamam . B 1 • F evzıye ve Bedriye H. lar 

5255 31950 t 99 eyoğlun'da Hacınılmi mahallesinde 
K~mbaracı yokuıu sokağında eski 4 O 
ila 52 ve Yeni 66 ilA 70 72 52 tla 56 
numaralı l - ' ' ' ka . b a tı yuz arıın arsa üzerinde 
d-~~~ eıer kattan ibaret altında iki 

u nı ve altmıı arıın bahçeyi havi 
iki npar~ımunın nısıf hisssi. Ali Vefik B. 

Yukarıda cJns ve ~evd il~ ~evkı ve müştemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen r~ e ebr e talipleri üzerinde olup S Nlıan · 

h .. dif ~rıan a - -930 tart ine muıa l gunu saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mühaveret 0 unarak ( muhammen kıymetlerini 
geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğun
dan talip olanların mezkur günde saat onahıya kadar sandık ida
resine müracaat eylemeleri ve saat on altından sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve baıka 
talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen 
çekilmtı addolunacakları lüzumu ilan olunur. 
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